
 
 
De Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting is een sociale huisvestingsmaatschappij die 
koop-en huuractiviteiten aanbiedt in het arrondissement Halle-Vilvoorde. Momenteel beheren en 
verhuren wij 2204 sociale woningen en appartementen. Een team van 30 medewerkers werkt samen 
om de missie van de organisatie op een professionele en toekomstgerichte manier te realiseren, 
namelijk alles in het werk stellen om betaalbaar en goed wonen mogelijk te maken.  
 
Momenteel hebben wij een vacature voor: 
 

Project medewerker Patrimoniumbeheer (m/v) –
bepaalde duur (12 maanden) 

 
Ben jij een ambitieuze project-medewerker die zelfstandig kan werken, zich kan vastbijten in een 

project, een out-of-the-box denker met een gezonde dosis daadkracht, die tegelijk graag deel 

uitmaakt van een hecht team dat voluit gaat voor zijn doel ! 

Dan ben jij misschien onze kandidaat ! 

Meer bepaald sta je in voor : 
 
- het leveren van een actieve bijdrage aan de inhoudelijke dossieruitbouw : je staat in voor de 

redactie van lastenboeken, het opstellen en opvolgen van projectfiches, het voorbereiden en 
uitzenden van communicatie/flyers/… naar onze bewoners, het digitaliseren van ons archief; 

-  het bewaken van het overzicht van de verschillende projecten lopende in het departement; 
 
Een aantal projecten ga je op een zeer hands-on manier zelf uitvoeren :  

 
• het organiseren en uitvoeren van de tevredenheidsmeting inzake technische interventies bij 

onze bewoners;  

• het uitschrijven en uitvoeren van een beleid rond nutsvoorzieningen van leegstaande 
panden;  

• procesflow herstellingen in kaart brengen, het inventariseren van bottlenecks hierin en 
corrigerende maatregelen voorstellen;  

• …… 
 
Daarnaast sta je in voor de ontwikkeling, redactie en uitvoering samen met het team van een aantal 
processen die betrekking hebben op ons patrimoniumbeheer (nutsvoorzieningen, verzekeringen, …).   
 
Je staat in voor de monitoring van onze samenwerking met externe partners, je stuurt samen met 
het team actief bij en je stelt corrigerende maatregelen voor en volgt deze nadien ook op. 
 
Je levert een actieve bijdrage aan de toekomstige digitalisering (mobiele applicatie technische 
interventies). 
 
Verder geef je ondersteuning aan of voer je administratieve werkzaamheden zelf uit. 
 
 



Jouw profiel 
 

• Je bent een gedreven persoon die resultaatgericht werkt. 

• Je haalt doelen en deadlines. 

• Deadlines stimuleren je om nog beter te gaan werken. 

• Je wilt resultaten van topklasse leveren. 

• Je bent een echte teamplayer. 

• Je hebt een goede dosis humor. 

• Je bent vrolijk en innemend en ziet elke dag als een kans om het allerbeste uit het leven te halen. 

• Je beschikt over een zeer goede kennis van de MS Office-toepassingen.  
 
Ons aanbod 
 
We bieden een voltijdse betrekking (38u) met een contract van bepaalde duur voor één jaar. Drie 
maanden voor de afloop ervan wordt geëvalueerd of een contract van onbepaalde duur tot de 
mogelijkheden behoort.  
 
Een competitieve verloning aangevuld met extra-legale voordelen is van toepassing voor de 
medewerkers in onze organisatie.  
 
Dankzij de flexibele werkuren is er een goede werk-privé balans.  
 
Je zal werken in onze nieuwe kantoren gelegen te Bezemstraat 83A, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.  
 
Interesse?  
 
Als je nog vragen hebt, aarzel niet contact op te nemen met ons op het nummer 02/371.03.39. 
 
Aarzel dan niet en stuur je sollicitatie met CV en motivatiebrief op naar onze HR Dienst via 
hr@volkshuisvesting.be of met de post: Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting T.a.v. HR 
Dienst Bezemstraat 83 A 1600 Sint-Pieters-Leeuw. 
 
Werp zeker ook een blik op onze website: www.volkshuisvesting.be 

http://www.volkshuisvesting.be/

